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Kameraseura ry (per. 1921) on Helsingissä toimiva valokuvauksen harrastajien yhdistys. Maan suurin, yli 1000 
jäsenen seura tarjoaa monipuolista koulutusta, aktiivista kerhotoimintaa, näyttelyitä ja tapahtumia. Kameraseura 
julkaisee myös Kamera-lehteä. 

 
www.kameraseura.fi | Facebook Kameraseura | Instagram Kameraseura | YouTube Kameraseura 

Satavuotias Kameraseura koostuu ihmisistä, joita valokuvaus yhdistää – 
100 vuotta Kameraseuraa -kirja on ilmestynyt 
 
Historioitsija Yki Hytönen on tutkinut ja koonnut Kameraseuran satavuotisen tarinan, sen taustat ja 
vaiheet. Kirja kertoo, kuinka seurasta tuli keskeinen osa suomalaisen valokuvan suurta kertomusta. 
 
Kameraseura syntyi vuonna 1921 osana kansainvälistä amatööriliikettä. Valokuvataiteen rakastaja, 
amator, koki tärkeäksi jakaa kokemuksensa muiden kanssa ja kehittyä omassa tekemisessään ja 
taidelajissaan. 
 
Sataan vuoteen mahtuu erilaisia kehitysvaiheita. Aikansa valokuvauskäsityksiä ravistelleesta 
suuntauksesta, piktorialismista siirryttiin modernismiin, ja myös kuvajournalismin kultakausi heijastui 
Kameraseuran toiminnassa. Useat menestyneet valokuvataiteilijat ovat saaneet ensimmäisen 
kosketuksen valokuvataiteeseen Kameraseuran piirissä.  
 
”Se oli unelma-projekti, kertoo historian kirjoittaja Yki Hytönen. Sain hyödyntää monipuolisesti aiempaa 
työkokemustani sekä kokemustani harrastajakuvaajien järjestötoiminnasta. Kameraseuran historia 
osoittautui monipolviseksi tarinaksi ja seura yhteisöksi, joka on elänyt ajassa. Se ei ole ollut erillinen 
saareke yhteiskunnassa, vaikka yhteydet ajan virtauksiin ovat toisinaan olleet vaikeammin 
tunnistettavissa. Kameraseura on koko olemassaolonsa ajan ollut keskeisessä asemassa 
järjestäytyneessä harrastajavalokuvaajien liikkeessä, joten sen historia kertoo myös jotain koko 
harrastajavalokuvauksen kehityksestä Suomessa. Oli hieno tilaisuus saada tutkia Kameraseuran 
vaiheita”, toteaa Yki Hytönen. 
 
Korkeasti koulutettujen, hyvin toimeentulevien harrastajien herraseurue on jäänyt historiaan, ja moni 
asia on muuttunut. Tärkein yhdistävä tekijä on kuitenkin säilynyt. Kameraseura on aina vetänyt 
puoleensa ihmisiä, jotka haluavat valokuvata ja oppia harrastuksestaan lisää sen itsensä vuoksi. 
Taiteellisen kilvoittelun tilalle on tullut väljempi seurakulttuuri, jossa monenlaiset tyylisuunnat, tavat 
tehdä ja tuottaa valokuvia elävät rinnakkain. Yhteisöllisyys rakentui alusta lähtien valokuvauksen 
ympärille. Kameraseura koostuu ihmisista, joita valokuvaus yhdistää.  
 
Kiitos yhteistyökumppaneillemme Musta Taide ja Suomen valokuvataiteen museo sekä kirjaa tukeneille 
Finnfoto - Suomen Valokuvajärjestöt ry ja Söderholmin rahasto 
 
Lisätietoa kirjasta ja haastattelupyynnöt: 
 
Yki Hytönen 
Kirjan tekijä, historioitsija 
ykihyt@gmail.com, puh. 041 513 2328  
 
Jan Ekström 
Kameraseuran hallituksen puheenjohtaja 
jan.ekstrom@kameraseura.fi, puh. 040 5401 302 
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